
ECONOMIA CIRCULAR 
AL TERRITORI DELTA,
SUMA’T AL PROJECTE!
www.ecoindustria.net

Per a més informació podeu contactar amb:

• Ajuntament de Viladecans 
Servei d’Empreses i Innovació 
Carrer Andorra, 64, de Viladecans

! 93 635 18 04 

%  ecoindustria@viladecans.cat

• Ajuntament de Gavà 
Centre de Serveis a l’Empresa 
Carrer del Progrés, 27, de Gavà

! 93 633 34 50 

%  ecoindustria@gava.cat

• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer 
Carrer Baldiri Aleu, 6. 
Sant Boi de Llobregat

! 93 635 12 46 

%  eobiols@santboi.cat

• Ajuntament del Prat de Llobregat 
Centre de Promoció Econòmica 
Carrer de les Moreres, 48, del Prat 
de Llobregat

! 93 478 68 78 

%  mesan@elprat.cat  



Els ajuntaments de Viladecans, Gavà, El Prat de Llobregat 
i Sant Boi de Llobregat, juntament amb la Diputació de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, impulsen 
aquest projecte que convida les empreses del territori 
a iniciar un procés de transformació cap a l’economia 
circular i la simbiosi industrial.

L’objectiu és crear l’ambient adequat entre les empreses 
del territori per tal que sorgeixin oportunitats de millora 
en l’ús dels recursos impulsant la col·laboració entre 
empreses, facilitant experiències, oferint assessorament, 
formació i plans d’acció que permetin implementar 
solucions innovadores que aportin un valor diferencial al 
teixit productiu del nostre territori. 

Si ets una empresa que encara no estàs en aquest camí i et 
vols iniciar t’oferirem idees i eines sobre la millor manera 
de donar els primers passos cap aquesta transformació. Si 
per contra, ja has iniciat la teva transició cap a l’economia 
circular, t’oferim suport i col·laboració per desenvolupar i 
fer realitat els teus projectes.

FORMACIÓ:  
TALLERS ESPECIALITZATS
Anualment oferim a les empreses del territori un “Cicle de Tallers de Capacitació en matèria 
d’Economia Circular”. L’objectiu és aprofundir en diferents conceptes especialitzats des 
d’una vessant teòric-pràctica impartida per formadors especialistes en cada matèria. 

 L’assistència als tallers és gratuïta. Aquests tallers es caracteritzen per tenir una primera 
part expositiva, on s’expliquen els diferents conceptes i una segona part de caràcter 
pràctic.

Servei d’assessorament i acompanyament gratuït a les empreses 
del territori per treballar de forma individual: l’anàlisi, la detecció, 
l’acompanyament i la concreció d’un pla d’actuació que definirà el full 
de ruta a seguir per la implementació de nous projectes i processos 
empresarials, basats en models d’economia circular.

Aquest acompanyament consitirà en una tutorització a l’empresa, 
distribuida en diferents sessions de treball. En el transcurs d’aquestes 
sessions de treball individual es desenvoluparà la planificació del 
canvi, l’anàlisi intern de l’empresa, les tendències del sector i recerca 
d’oportunitats vinculades amb l’economia circular, i s’elaborarà el full de 
ruta per la implementació.





SENSIBILITZACIÓ: 
JORNADES I WORKSHOPS
Un dels grans reptes que afrontem en el marc del projecte, és de fer del territori Delta, un 
espai de referència en innovació, talent i sostenibilitat. 

Les jornades esdevenen un espai per conèixer les darreres novetats en l’àmbit de 
l’economia circular així com l’experiència desenvolupada per d’altres empreses del 
territori. Amb una clara vocació pràctica, aquest espai de trobada anual permet la 
interrelació i interacció entre empreses, entitats i administracions que treballen en aquest 
àmbit, fomentant la creació de xarxa i comunitat envers el món circular.



 INFORMACIÓ:  
NOTÍCIES, NOVETATS, AJUTS I SUBVENCIONS
Participant al projecte podràs estar al dia de les darreres notícies en l’àmbit de l’economia 
circular i la simbiosi industrial que poden afectar al teu negoci. Així mateix, estaràs 
informat de les novetats legislatives així com dels plans i programes que impulsin les 
administracions públiques. 

D’altra banda, estaràs informat puntualment de les convocatòries d’ajuts i subvencions 
adreçades a les empreses que puguin contribuir a la transformació del model productiu 
cap a la circularitat i sostenibilitat. 

ASSESSORAMENTS INDIVIDUALITZATS: 
DISSENYANT EL TEU FULL DE RUTA


